
 

เวยีดนามใต ้4 วนั 3 คนื  

เกาะฟูก๊วก 
ซุปตาร.์..วนัเดอรฟ์ูล ฟูก๊วกก 

ก าหนดการเดนิทาง ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 

 ชมพิพิธภณัฑส์ตัว์น ้า Aquarium Vinpearl อาคารรูปเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 ชมความน่ารกัของสตัว์ใน Safari Vinpearl 
 เล่นเคร่ืองเล่นหวาดเสียวชวนสนุกระทึกใจที่ Vin Wonder สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนาม 

 สนุกเพลิดเพลินนัง่กระเช้าชมวิว 360 องศา เที่ยวทะเล Hon Thom 

“มีน ้าด่ืมบริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 

 

 



 

 

 

 

  

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

21 – 24 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช, วนัหยุดพิเศษ) 

19,888 8,000 

04 – 07 พฤศจิกายน 2565 18,888 7,500 

06 - 09 พฤศจิกายน 2565 16,888 7,500 

11 – 14 พฤศจิกายน 2565 18,888 7,500 

13 – 16 พฤศจิกายน 2565 17,888 7,500 

18 – 21 พฤศจิกายน 2565 18,888 7,500 

20 – 23 พฤศจิกายน 2565 17,888 7,500 

25 – 28 พฤศจิกายน 2565 18,888 7,500 

27 – 30 พฤศจิกายน 2565 17,888 7,500 

02 – 05 ธนัวาคม 2565 
(วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ รชักาลที่9, วนัหยุดพิเศษ) 

19,888 8,000 

04 – 07 ธนัวาคม 2565 
(วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ รชักาลที่9, วนัหยุดพิเศษ) 

19,888 8,000 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 
(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยุดพิเศษ) 

19,888 8,000 

11 – 14 ธนัวาคม 2565 
(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยุดพิเศษ) 

19,888 8,000 

16 – 19 ธนัวาคม 2565 18,888 7,500 

18 – 21 ธนัวาคม 2565 17,888 7,500 

23 – 26 ธนัวาคม 2565 22,888 10,000 

25 – 28 ธนัวาคม 2565 22,888 10,000 

30 ธนัวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 
(วนัปีใหม่, วนัหยุดพิเศษ) 

25,888 10,000 

30 ธนัวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 
(วนัปีใหม่, วนัหยุดพิเศษ) 

25,888 10,000 

ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต ่ากว่า 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 
**ราคาเด็กต ่ากว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



  

 

 วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนานาชาตฟิูก๊วก – Grand 

  World Phu Quoc – The Sleepless City - ชมการแสดงชุด “Once” 

 
 
 
 
 

 
06.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข R เคาน์เตอร์ 

8 สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน
และน าท่านโหลดสัมภาระ  

 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR 
เทีย่วบนิที ่VZ980  

 

11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมอืงฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาท้องถิน่ประเทศ
ไทย)  

บ่าย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
น าท่านเดินทางสู่ Grand World Phu Quoc – The Sleepless City เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ซึง่เป็น
จุดศูนย์กลางของ Phu Quoc United Center ที่ยกเอาสถานที่ช๊อปป้ิงยอดฮิตจากรอบโลก อาทิ เวนิส 
เซ่ียงไฮ ้ถนนนเดินในเกาหลี และเวียดนาม มาจ าลองไวใ้นพื้นที่กว่า 500 ไร่ ใหทุ้กคนไดเ้พลิดเพลินกบั
การช๊อปป้ิงและบรรยากาศอันแสนคึกคักของเทศกลางต่างๆ มีรา้นอาหารใหเ้ลือกชอ้ปเลือกชมมากมาย 
อาทิเช่น รา้นเบียร์ รา้นกาแฟ สตรีทฟู้ด เป็นตน้ ไดรั้บฉายานามว่า Venice แห่งเวียดนาม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  
19.00 น าทุกท่านเขา้ชมการแสดงชุด “Once” ณ สวนจัดแสดง 
 อิสระใหทุ้กท่านไดม้ีเวลาเล่นคาสิโนเส่ียงโชค รับทรัพย์ที่ Corona Casino 
ทีพ่กั โรงแรม Vinpearl resort and spa หรอื Vinpearl Oasis ระดบั 5 ดาว 

 
 วนัทีส่อง      สวนสนุก Vin Wonders Phu Quoc - Aquarium Vinpearl - ชมสวนสตัว ์- Safari Vinpearl 

  ศาลเจา้ดงิเกา (Ding Cau) – อสิระอาหารเย็นตลาดไนทด์วงดง Duong Dong Night market 

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสู่ Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยทีสุ่ดในเวียดนาม รวมเคร่ืองเล่น
กว่า 100 ประเภท มีทั้งหมด 6 โซน ไดแ้ก่ Fantasy World, Mysterious Viking Village, Adventure 
World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere 
 จากน้ันน าท่านชม Aquarium Vinpearl เป็นอาคารรูปเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึง่มีสัตว์น ้านานาชนิดให ้
ท่านไดเ้ดินชม นอกจากน้ันยังมีโชว์นางเงือก และ โชว์โลมาใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลิน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารบุฟเฟต ์(4) 
 จากน้ันน าท่านไปยังสวนสัตว์ Safari Vinpearl ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของ

เวียดนามที่สรา้งข้ึนเลียนแบบที่อยู่อาศัยจริงของสัตว์ป่า และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากมากกว่า 150 
ชนิด จากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ดงิเกา (Ding Cau) เป็นศาลเจา้เล็กๆที่ยื่นออกมาจากชายฝ่ังริมทะเล เป็น
สถานที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเก่าแก่ของวัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลคู่เกาะน้ีมายาวนาน จากน้ันน าท่าน
เลือกชอ้ปป้ิงชิมอาหารที่ Duong Dong Night market เป็นตลาดที่เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคลา้ยๆถนนคนเดินบา้นเรา มีสินคา้ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชมหลากหลายอย่างทั้งของกิน ของ
ใช ้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองไดอ้ยา่งอิสระ 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั โรงแรม Pullman Phu Quoc ระดบั 5 ดาว 
 

 วนัทีส่าม      นัง่กระเช้าสู่เกาะ Sun World Hon Thom Nature Park - สวนน า้อควาโทเปีย Aquatopia 

  Water Park - ชายหาด Hon Thom - หาดปลาดาว 

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทุกท่านน่ังกระเชา้ขา้มทะเลที่ยาวที่สุดในโลกดว้ยความยาวถึง 7,899 เมตร สู่เกาะ Sun World Hon 
Thom Nature Park ซึง่ภายในเกาะจะมีกิจกรรมต่างๆใหท้ ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก โรงแรม 
และหาดทราย ใหท้่านไดน่ั้งพักผ่อนชวิๆ ถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มกิจกรรมทางน ้าใหท้่านไดเ้ลือกเล่นมากมาย 
(ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) อาทิเช่น เจทสกี พาราเซลล่ิง บานาน่าโบ๊ท พายเรือคายัค ฯลฯ น าท่านสนุก
เพลิดเพลินกับ สวนน า้อควาโทเปีย Aquatopia Water Park สวนน ้าชั้นน าของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ซึง่จะมีโซนใหท้่านไดเ้ลือกเล่นมากมาย หลังจากน้ันใหท้่านไดเ้พลิดเพลินเดินชม ชายหาด 
Hon Thom อย่างอิสระ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ เกาะ Hon Thom อาหารบุฟเฟ่ต ์(6) 
  



 
 
 น าทุกท่านน่ังกระเชา้กลับเพื่อเดินทางต่อไปยัง Sunset Sanato เพื่อชมพระอาทติย์ตกและเพลิดเพลิด

ไปกับบรรยากาศสุดผ่อนคลาย (มีค่าเขา้ชม 5 USD ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าทุกท่านเดินชมควาวมสวยงามของ หาดปลาดาว หรือ หาดไบ่สาว (Bai Sao) เป็นหาดที่ขดตัวยาว
เป็นรูปพระจันทร์ มีหาดทรายสีขาวละเอียด ชาวบา้นว่ากันว่าช่ือไบ่สาวน้ันถูกตั้งมานานจากตอนที่พระ
อาทิตย์ลับฟ้า และเมื่อความมืดปกคลุมชายหาด เหล่าปลาดาวนอ้ยใหญ่จ านวนมากทยอยกันมาอาบแสง
จันทร์เต็มหาดจนชาวบา้นเรียกหาดแห่งน้ีว่าหาดปลาดาว 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7)  
 

ทีพ่กั โรงแรม Pullman Phu Quoc ระดบั 5 ดาว 
 

 วนัทีส่ ี ่    ช้อปป้ิงรา้นไข่มุก - ท่าอากาศยานเมอืงฟูก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 หลังจากน้ันน าทุกท่านชอ้ปป้ิง รา้นไข่มุก ที่ตัง้อยู่ระหว่าง Long Beach และ Sao Beach ที่มีการสาธิต
การแกะหอย การแงะไข่มุก และกระบวนการแต่ละขัน้ตอนกว่าจะออกมาเป็นเคร่ืองประดับไข่มุกต่างๆ ให ้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองประดับที่ท าจากไข่มุกในแบบต่างๆ 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมอืงฟูก๊วก เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  

12.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ981 

13.20 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหน้า ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟล์ทบิน

ล่าช้า หรอืเปล ีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชัว่โมง ท ัง้น้ีเพือ่ประโยชนข์องตวั

ท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในส่วนของต ั๋วเครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให ้

ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ 

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้น้ีทางเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้ โดย

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ ๆ  

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

✓ ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

✓  

 

 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ  ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจาก

ทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ

เวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ัน ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

 

 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่่านตดิต่อ 

• ส่งรายช่ือส ารองทีน่ ั่ง ผู ้เดินทางต้องส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนา 

•  

อตัราค่าบรกิารรวม 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   



 

 

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกิดจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการจองต ั๋วเครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

✓ เน่ืองจากยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 45 วัน 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน 
โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ทั้งหมด  

✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่า
ทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 

 

 

1. กรณีผู ้ร่วมคณะยนิดีทีจ่ะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษทัสงวนสทิธิ ์ไม่มีหวัหวัหน้าทวัร ์ (มีไกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้ โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอื

หน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่ม ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หน้าที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 

 

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืม 1 ขวด/ท่าน/วัน 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใช ้จ่ายใน
การเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

 


